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Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) 

La finalul cursului studenţii trebuie să: cunoască elementele necesare aprecierii calitative a 
produselor alimentare; cunoaşterea elementelor care definesc calitatea alimentelor; cunoască 
normelor sanitare şi de control din unităţile de comerţ alimentar şi de alimentaţie publică; 
cunoască condiţiilor de calitate specifice cărnii şi preparatelor din carne; cunoască condiţiilor de 
calitate specifice peştelui şi preparatelor din peşte; cunoască condiţiilor de calitate specifice 
laptelui şi a produselor din lapte 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnica de lucru din 
laboratoarele de control şi expertiză în vederea stabilirii principalelor caracteristici senzoriale şi 
proprietăţi fizico-chimice ale produselor agrolimentare. 
 
Conţinutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Calitatea produselor alimentare (Noţiunea de aliment. Conceptul de calitate a alimentelor. 
Componentele calităţii alimentelor. Metode de evaluare a calităţii alimentelor) 
Norme sanitare generale şi specifice pentru personalul din alimentaţia publică (Controlul 
medical. Igiena individuală. Igiena echipamentului de protecţie. Igiena grupurilor sociale) 
Norme sanitare generale şi specifice în unităţile de comerţ alimentar (Controlul cărnii. 
Controlul preparatelor din carne. Controlul semipreparatelor din carne. Controlul conservelor 
din carne. Controlul vânatului. Controlul peştelui şi a produselor din peşte. Controlul laptelui 
şi a produselor lactate. Controlul ouălor) 
Norme sanitare generale şi specifice în unităţile de alimentaţie publică (Aprovizionarea cu 
alimente. Păstrarea alimentelor. Prelucrarea alimentelor. Utilajele pentru prepararea 
alimentelor. Comercializarea alimentelor) 
Carnea şi preparatele din carne (Importanţa trofico-biologică a cărnii. Clasificarea cărnii şi a 
preparatelor din carne. Transformări normale şi anormale ale cărnii. Compoziţia, 
caracteristicile şi proprietăţile cărnii. Tranşarea carcaselor. Defectele cărnii, preparatelor şi a 
conservelor din carne) 
Peştele şi produsele din peşte (Valoarea trofico-biologică a peştelui şi a produselor din peşte. 
Clasificarea peştelui şi a produselor din peşte. Modificările cărnii de peşte după pescuire. 
Compoziţia chimică a cărnii de peşte. Condiţii de calitate pentru: peştele proaspăt-peştele 
congelat-peştele afumat-peştele sărat-icre. Defectele peştelui sărat. Defectele peştelui afumat) 
Laptele şi produsele lactate (Valoarea trofico-biologică a laptelui şi produselor lactate. 
Clasificarea produselor lactate. Condiţiile de calitate ale produselor lactate. Defectele 
produselor lactate) 



Ouă şi produse derivate (Valoarea trofico-biologică a ouălor. Conservarea ouălor întregi. 
Conservarea conţinutului ouălor. Clasificarea ouălor şi a ovoproduselor. Condiţii de calitate 
pentru ouăle întregi. Condiţii de calitate pentru ovoproduse. Defectele ouălor. Defectele 
ovoproduselor). 
Mierea de albine (Valoarea trofico-biologică a mierii de albine. Clasificarea mierii de albine. 
Însuşirile organoleptice ale mierii de albine. Proprietăţile fizico-chimice şi contaminanţii 
mierii de albine. Defectele mierii de albine) 
Uleiurile vegetale (Valoarea trofico-biologică a uleiurilor vegetale. Clasificarea uleiurilor 
vegetale. Însuşirile organoleptice ale uleiurilor vegetale. Proprietăţile fizice ale uleiurilor 
vegetale. Calitatea uleiului brut/rafinat de floarea-soarelui. Calitatea uleiului de măsline. 
Calitatea uleiului de palmier) 
Zahărul (Valoarea trofico-biologică a zahărului. Clasificarea zahărului. Condiţii generale de 
calitate ale zahărului. Calitatea zahărului tos. Calitatea zahărului brut) 
Produsele nevrine (Valoarea alimentară a produselor nevrine. Clasificarea produselor nevrine. 
Condiţii de calitate ale produselor nevrine. Falsificări ale produselor nevrine) 

 
 

Lucrări practice 
Controlul calităţii cărnii şi a preparatelor din carne (Recoltarea şi pregătirea probelor pentru 
analize. Examenul organoleptic. Examenul fizico-chimic: apă; proteine; grăsimi; substanţe 
minerale; valoare pH; clorură de sodiu; amoniac; hidrogen sulfurat; peroxidaza; nitriţi) 
Controlul calităţii peştelui şi a produselor din peşte (Recoltarea şi pregătirea probelor pentru 
analize. Examenul organoleptic. Examenul fizico-chimic: apă; proteine; grăsimi; valoare pH; 
sare; amoniac; reductaza; peroxidaza; coeficientul) 
Controlul calităţii laptelui şi a produselor lactate (Recoltarea şi pregătirea probelor pentru 
analize. Aprecierea stării de prospeţime: aciditatea; valoarea pH. Examenul fizico-chimic: 
substanţa uscată; apa; cazeina; grăsimea; sare. Examenul microbiologic. Identificarea 
falsificărilor. Identificarea conservanţilor/neutralizanţilor 
Controlul calităţii ouălor şi a ovoproduselor (Aprecierea calităţii externe a ouălor. Aprecierea 
calităţii interne a ouălor. Examenul fizico-chimic al conţinutului ouălor. Examenul 
microbiologic al ouălor. Examenul fizico-chimic al ovoproduselor. Examenul microbiologic al 
ovoproduselor. 
Controlul calităţii mierii de albine (Recoltarea şi pregătirea probelor pentru analize. Examenul 
organoleptic. Determinarea impurităţilor. Determinarea gradului de prospeţime. Determinarea 
apei. Determinarea cenuşii. Determinarea zahărului reducător. Determinarea zaharozei. 
Depistarea falsificării mierii de albine) 
Controlul calităţii uleiurilor vegetale (Recoltarea şi pregătirea probelor pentru analize. 
Examenul organoleptic. Determinarea acidităţii libere. Determinarea culorii de iod. 
Determinarea umidităţii şi a substanţelor volatile. Determinarea indicelui de iod. Determinarea 
indicelui de saponificare. Determinarea indicelui peroxid) 
Controlul calităţii zahărului (Recoltarea şi pregătirea probelor pentru analize. Examenul 
organoleptic. Determinarea umidităţii. Determinarea zaharozei. Determinarea substanţelor 
reducătoare. Determinarea culorii. Determinarea cenuşii) 
Controlul calităţii produsele nevrine (Recoltarea şi pregătirea probelor pentru analize. 
Examenul organoleptic. Examenul fizico-chimic. Dozarea principiilor active din produsele 
nevrine. Identificarea falsificărilor) 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală

Examen Test cu itemi variaţi 70% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Implicarea activă în activităţile specifice 
lucrărilor practice 20% 

Oficiu Oficiu 10%
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